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Druhny i druhowie działają!
Walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych 

Przed Wielkanocą zostały przeprowadzone trzy z czterech zebrań 
sprawozdawczych gminnych jednostek OSP. Po pandemii CO-
VID-19 strażacy z przyjemnością spotkali się w większym gronie, by 
podsumować działania ratowniczo – gaśnicze oraz społeczne. Nie 
zapomniano o przyznaniu odznaczeń, nagród i wyróżnień. Relacja 
z OSP Bestwina w kolejnym wydaniu informatora.

Janowice: Następców nie zabraknie – rosną szeregi MDP

gminy Bestwina, zarazem członka Prezydium Zarządu Gminnego 
i członka Zarządu Powiatowego ZOSP RP Artura Beniowskiego, 
prezesa Zarządu Gminnego i wiceprezesa Zarządu Powiatowego 
Zygmunta Łukosia, wiceprezesa Zarządu Gminnego Grzegorza 
Gawędę, komendanta gminnego Grzegorza Owczarza, komendanta 
miejskiego PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Zbigniewa Mizerę, posła na 
Sejm RP Przemysława Drabka, sołtysa Janowic radnego Stanisła-
wa Nycza, księdza proboszcza Roberta Kurpiosa, dyrektora GOK 
Grzegorza Bobonia, dzielnicowego – st. sierż. Dominika Piechę, 
reprezentantów różnych stowarzyszeń, organizacji społecznych, gości 
z innych jednostek. Zebranie poprowadził pan Jacek Sawkiewicz.

W sprawozdaniu rocznym prezes zaznaczył, że pandemia korona-
wirusa spowodowała przymusowe odwołanie wielu zaplanowanych 
przedsięwzięć. Nie odebrała jednak chęci do działania. Strażacy 
wykonali przy swojej remizie liczne prace remontowe i porządkowe. 
Odmalowane zostały sale bankietowa, taneczna i hol, Przeprowa-
dzono cyklinowanie parkietu, remont klatki schodowej wraz z mon-
tażem nowej balustrady. Aneks kuchenny wyposażono w naczynia 
i szkło, pozyskano głośnik z mikrofonem. Druhowie angażowali się 
w prace społeczne na rzecz janowickiej szkoły i parafii, uczestni-
czyli w uroczystościach okolicznościowych, w świętach gminnych, 
państwowych i kościelnych. Ciekawą inicjatywą była zabawa pod 
nazwą „Oktoberfest w Janowicach” – dochód przeznaczono na 
cele statutowe. W kwietniu na terenie Janowic strażacy prowadzili 
zbiórkę złomu, w maju – kwestę na rzecz MDP. Wniosek złożony 
w grudniu do Narodowego Instytutu Wolności ma pozwolić na sfi-
nansowanie adaptacji poddasza i organizację dodatkowych zajęć 
dla młodzieży. W ostatnim czasie OSP Janowice aktywnie włącza 
się w akcję pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.

Sporo działo się także w zakresie bojowo – szkoleniowym. 
Janowicka straż liczy 42 członków zwyczajnych, 8 członków ho-
norowych i aż 84 wspierających. Do wyjazdów przeszkolonych 
jest 35 członków, zaś kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy 
posiada 11. Druhowie szkolili się na rozmaitych kursach, zdobywali 
m.in. uprawnienia naczelników i kierowców. W roku sprawozdaw-
czym jednostka uczestniczyła w 16 akcjach ratowniczych, w tym 
w dwóch pożarach i 14 zagrożeniach miejscowych. Nie zapomniano 
o udziale w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych, bardzo ciekawym 
wydarzeniem stały się gminne manewry zorganizowane na terenie 
żwirowni w Kaniowie. Pozyskano sprzęt: defibrylator, hydronetki, 
buty i ubrania specjalne oraz ubranie wyjściowe. Planowany jest 
zakup pojazdu typu „quad” z przyczepką.

Nadanie odznaczeń pożarniczych należy do stałych elementów 
strażackich zebrań. Ta miła uroczystość odbyła się także w Jano-
wicach. 

Przyrzeczenie MDP w Janowicach

„Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły –
Spieszymy z pomocą – bo nie ma co zwlekać –
Rycerze Floriana – to my!”
Od odśpiewania hymnu strażackiego rozpoczęło się w dniu 

19 marca zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Janowicach. Przebiegało ono w radosnej atmosferze, dopisała 
także frekwencja. Nie tylko sami strażacy, ale również liczni ich 
sympatycy pojawili się w Domu Strażaka przy ul. Janowickiej by 
posłuchać, jak w niełatwych warunkach pandemii funkcjonował nowy 
zarząd kierowany przez Grzegorza Damka. Poprzednie zebranie 
miało oprawę raczej skromną, to ostatnie – już w warunkach powrotu 
do normalnego życia – bardzo uroczystą.

O podniosłym charakterze spotkania świadczyły zarówno 
obecność pocztu sztandarowego, jak i pasowanie najmłodszych 
strażaków na członków MDP. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
liczy w Janowicach 36 członków – 24 chłopców i 12 dziewcząt. 
W czerwcu przeprowadzono nabór, bardzo zresztą skuteczny bo 
szeregi sekcji zasiliło aż 25 nowych adeptów. 19 marca otrzymali 
oni legitymacje i złożyli przyrzeczenie.

Przy stole prezydialnym zasiedli przedstawiciele władz pożarni-
czych i zaproszeni goście. Prezes Grzegorz Damek przywitał wójta 
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Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Ślą-
skiego przyznało medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” następującym 
druhom: medal złoty – Krzysztof Wróbel; medal brązowy – Marek 
Pustelnik. 

Odznaczenia stażowe za wysługę lat otrzymali: 40 lat – Zbigniew 
Wełniak; 25 lat – Marian Drozd, Stanisław Nycz; 20 lat – Seba-
stian Sacher; 5 lat – Andrzej Kania, Grzegorz Wróbel, Katarzyna 
Jabłońska – Gajda, Kamil Chrapek. 

Odznaczenia wręczali wójt Artur Beniowski, prezes Zarządu 
Gminnego Zygmunt Łukoś oraz prezes OSP Janowice Grzegorz 
Damek. Ważny punkt zebrania to także przemówienia zaproszo-
nych gości – dominowały głównie gratulacje i życzenia dalszej tak 
owocnej i ofiarnej pracy. 

Kaniów: W trosce o promocję pożarnictwa

fałszywe. Przy interwencjach spędzono łącznie 716 godzin. Było ich 
tak wiele, ponieważ w lipcu nad Kaniowem przeszła potężna burza, 
której skutki trzeba było usunąć. Szkolono się w zakresie ratownictwa 
i w komorze dymowej oraz na specjalnym kursie w Bestwince. Już 
tradycyjnie odbyły się manewry na lodzie, do tego dodajmy ćwiczenia 
na żwirowni i w Parku Techniki Lotniczej. Swoje zbiórki wznowiła 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza prowadzona przez Jarosława 
Bierońskiego. W ramach zajęć rekreacyjnych-szkoleniowych druh 
Jarek  zabrał swoich podopiecznych do bazy ratowniczej Beskidz-
kiego WOPR-u w Żywcu.

Jednostka z Kaniowa utrzymuje bardzo ścisłą współpracę z or-
ganizacjami z terenu sołectwa Kaniów. Szczególnie wysoko ceni 
sobie kooperację z Kołem Gospodyń Wiejskich, klubem sportowym 
„Przełom”, Szkołą Podstawową, Kołem Seniora oraz Stowarzysze-
niem Wędkarskim „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha. 
Uroczystości strażackie uświetnia Orkiestra Dęta Gminy Bestwina 
z siedzibą w Kaniowie, której prezesem jest Michał Senecki.

Sprawozdanie prezesa Owczarza z tak bogatej działalności chwalili 
w swoich przemówieniach goście zebrania: wójt gminy Bestwina, 
członek Prezydium Zarządu Gminnego i członek Zarządu Powia-
towego ZOSP RP Artur Beniowski, prezes Zarządu Gminnego 
i wiceprezes Zarządu Powiatowego Zygmunt Łukoś, komendant 
miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Zbigniew Mizera, poseł na Sejm 
RP Przemysław Drabek, sołtys Kaniowa Marek Pękala, dyrektor 
szkoły Agata Szypuła. Zebranie poprowadził druh Jacek Jonkisz.

Odznaczenia otrzymali:
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Ślą-

skiego przyznało medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” następującym 
druhom: medal srebrny – Małgorzata Bierońska, Marzena Kozak; 
medal brązowy – Adrian Gawlas

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bielsku-Białej 
przyznało medal Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bielskiego. Odznaczenie otrzymał Jerzy Kabot.

Odznaczenia stażowe za wysługę lat: 60 lat – Henryk Hamerlak; 
45 lat – Andrzej Satława; 30 lat – Krzysztof Gajda; 25 lat – Barbara 
Faruga; 20 lat – Małgorzata Janeczko, Agata Satława; 10 lat – 
Adrian Gawlas, Wojciech Janeczko, Marcin Kozub, Mateusz 
Łukowicz, Szymon Płachno, Mariusz Soszka, Szymon Święs, 
Michał Wesołowski; 5 lat – Kacper Głąb, Anna Kłoda, Marcin 
Kłoda, Iwona Krysiak, Tomasz Krysiak, Łukasz Pudełko, Do-
minika Widuch.

Odznaka „Strażak Wzorowy” – Piotr Jonkisz
Bestwinka: W „blokach startowych” do termomodernizacji

Bestwinka – przybyłych gości wita prezes Grzegorz Gawęda

Zebranie OSP Kaniów (fot. M. Kowolik)

Kaniowska jednostka OSP znana jest w powiecie i poza nim ze 
szczególnej troski o popularyzację idei ochotniczego pożarnictwa. 
O sukcesach Kacpra Głąba (Turniej Wiedzy Pożarniczej) i osią-
gnięciach Sekcji Ratownictwa Wodnego głośno było w całym kraju; 
OSP Kaniów także w roku 2021 stawiała na połączenie działań 
ratowniczo-gaśniczych z edukacją i rozrywką. 136 członków, w tym 
88 czynnych, 5 honorowych, 11 wspierających, 16 druhen oraz 32 
druhów i druhen MDP – oto stan osobowy załogi dowodzonej przez 
Grzegorza Owczarza, będącego zarazem komendantem gminnym 
i radnym gminy Bestwina. 

Zebranie w dniu 2 kwietnia pozwoliło na dokonanie podsumowań 
i złożenie gratulacji wszystkim, którzy ze Strażą współpracują, a było 
tych osób niemało. Najważniejszym wydarzeniem roku 2021 r. stało 
się pozyskanie i przekazanie do jednostki lekkiego samochodu 
ratowniczo – rozpoznawczego MAN. To bardzo potrzebny środek 
transportu, przydaje się również podczas akcji humanitarnych, do-
jazdu na zawody oraz zabezpieczania imprez, choćby takich, jak 
Rajd Śląska. Strażacy z Kaniowa czynnie włączali się w życie naszej 
gminy: można przykładowo wymienić I Piknik Bożonarodzeniowy, 
akcję szczepień przeciwko COVID-19, inicjatywę „Świeć przykładem 
– noś odblaski”, turnieje sportowe, pokazy i prelekcje dla placówek 
oświatowych, zorganizowanie piłkarskiej „strefy kibica”, udział 
w uroczystościach 50 rocznicy pożaru rafinerii w Czechowicach- 
-Dziedzicach, pomoc dla Ukrainy. OSP Kaniów posiada nową stronę 
internetową i konto na facebooku, na bieżąco prowadzi kronikę, 
dostępną w filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozrasta się infrastruktura wokół Domu Strażaka. Powstała altana 
wypoczynkowa zrealizowana jako projekt pod tytułem „Strażacka 
infrastruktura czasu wolnego odpowiedzią na potrzeby miesz-
kańców i turystów w Kaniowie” współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Nie bez znaczenia okazała się pomoc wójta Artura Beniowskiego, 
GOK-u i Urzędu Gminy. Oprócz tego wykonano wiele innych koniecz-
nych zadań, z różnych źródeł pozyskano sprzęt taki jak defibrylator 
AED, pulsoksymetr, naświetlacz, statyw, ubrania koszarowe, hełmy, 
buty specjalne, radiotelefony, narzędzia hydrauliczne.

W roku 2021 jednostka wyjeżdżała do działań ratowniczych 61 razy 
– raz do pożaru, 57 razy do zagrożeń miejscowych, trzy alarmy były 

Już niedługo w jednostce z Bestwinki rozpocznie się tak długo 
oczekiwany remont Domu Strażaka i będziemy mogli – mam nadzie-
ję – kolejne zebranie przeżywać w siedzibie spełniającej najwyższe 
standardy – zapowiadał wójt Artur Beniowski w dniu 9 kwietnia. 
Przed OSP Bestwinka pracy niemało, zbliża się jubileusz 110 – lecia 
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założenia Straży Pożarnej w tej miejscowości, a na laurach nie spo-
czywa prezes Grzegorz Gawęda, działający na rzecz Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych na szczeblu nawet ogólnopolskim. Zebranie 
walne pozwoliło na omówienie najważniejszych dla strażackiej rodziny 
zagadnień i na wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień. 

Społeczną pracę wykonywaną w niełatwych przecież warunkach 
pandemii a następnie wojny na Ukrainie docenili goście. Gratulacje 
złożył poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, dzięki któremu 
drużyna MDP miała możliwość zwiedzenia budynku parlamentu. 
Przemawiali wspomniany już wójt gminy Bestwina Artur Beniowski 
(członek Prezydium Zarządu Gminnego i członek Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP), prezes Zarządu Gminnego i wiceprezes Zarządu 
Powiatowego Zygmunt Łukoś, zastępca Komendanta Miejskiego 
PSP w Bielsku-Białej Roman Marekwica, wiceprezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Grzegorz Gabor, 
komendant gminny Grzegorz Owczarz, sołtys Bestwinki Teresa 
Paruch-Ryś. Na zebranie zaproszono radnego powiatu bielskiego 
Łukasza Pasierbka, radnych gminy Bestwina, prezesów i przedsta-
wicieli klubów, stowarzyszeń i organizacji.

Stan liczbowy członków w jednostce to 82 członków czynnych (64 
mężczyzn i 18 kobiet), 3 członków honorowych, 25 wspierających 
i 19 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W sumie 129 
osób. Zastępy OSP Bestwinka brały udział w 25 interwencjach, 
z czego 21 to zagrożenia miejscowe, 3 – pożary. Jeden alarm 
okazał się fałszywy. Prowadzono szkolenia zwiększające wiedzę 
i umiejętności ratowników, na terenie naszej gminy odbywały się 
manewry. Prezes Grzegorz Gawęda poinformował o pozyskanym 
sprzęcie specjalistycznym: pile do drewna, dmuchawie spalinowej 
i torbie medycznej otrzymanej od ministra Grzegorza Pudy. 

Jak zwykle można było na druhów liczyć podczas uroczystości gmin-
nych, państwowych, kościelnych i strażackich, zabezpieczaniu imprez 
i zawodów sportowych, a ostatnio – pomocy Ukrainie. W oczekiwaniu 

na termomodernizację 
wykonano remont biura, 
co wiązało się z zakupem 
mebli oraz podłącze-
niem wody i kanalizacji. 
Wszystkie – większe 
i mniejsze – działania 
skrzętnie dokumentuje 
prowadzący kronikę druh 
Józef Distel. Jego dzieło 
wielokrotnie doceniano 
i nagradzano w konkur-
sie kronik strażackich.

Z powodów pandemicznych lista osób odznaczonych i wyróżnio-
nych jest w Bestwince wyjątkowo długa, niektórzy druhowie czekali 
na uhonorowanie kilka lat. Uwagę zwraca zwłaszcza uchwała zebra-
nia walnego o nadanie godności członków honorowych Tadeuszowi 
Madze i Edwardowi Bierońskiemu. Dh Tadeusz otrzymał poza tym 
podziękowanie i nagrodę za blisko 50 – letnią służbę na stanowisku 
kierowcy wozu bojowego. 

Odznaczenia stażowe: 65 lat – Sebastian Wawerczyk; 55 – Józef 
Distel; 50 – Edward Bieroński; 45 – Stanisław Kóska; 40 – Eu-
geniusz Nycz, Czesław Boryczko, Paweł Ryś, Wiesław Englart, 
Adam Żaczek; 35 – Wiesława Ochman – Szeliga, Renata Dawidek, 
Józef Wilczek; 30 – Wiesław Sitarski, Dariusz Lubański; 25 – Ilona 
Bierońska, Maciej Wawro; 20 – Grzegorz Gawęda, Dominik Czer-
necki, Jacek Zelek, Szczepan Kóska; 15 – Barbara Ślosarczyk, 
Michał Kóska, Łukasz Nycz, Marcin Kraus, Weronika Dawidek, 
Magdalena Sobańska; 10 – Artur Orlicki, Rafał Dawidek, Damian 
Tomanek; 5 – Klaudia Tomanek, Dawid Englart, Michał Czader, 
Michał Ryś, Jacek Ryś, Leszek Nycz.

Sławomir Lewczak

Wbrew pozorom Turniej Wiedzy Pożarniczej nie jest konkursem 
„tylko dla orłów”. Każdy powinien choć w minimalnym stopniu 
wiedzieć, jak zapobiegać pożarom, jak używać gaśnicy czy udzie-
lić pierwszej pomocy. Niektórzy chcą wiedzieć więcej i dla nich 
Ochotnicza Straż Pożarna organizuje coroczne zmagania, w których 
mieszkańcy gminy Bestwina zaznaczają swoją obecność – a nie-
kiedy zdobywają najwyższe laury.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” popularyzuje przepisy w zakresie ochrony ludności, eko-
logii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Zdarzają się pytania 
z ratownictwa czy też z historii i tradycji ruchu strażackiego. Etap 
gminny odbył się w dniu 9 kwietnia w siedzibie OSP Bestwinka. 
Rywalizowano w trzech grupach, a najlepiej przygotowani okazali 
się reprezentanci OSP Janowice.

Strażackie omnibusy 
– gminny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Klasy 1–4: 
1 miejsce: Karolina Damek – Janowice;
2 miejsce: Paweł Krysiak – Kaniów; 
3 miejsce: Dawid Królczyk – Bestwinka. 
Grupa od 5–8 klasy:
1 miejsce: Maja Rezik – Janowice; 
2 miejsce: Marta Adamaszek – Kaniów; 
3 miejsce: Maciej Wróbel – Janowice. 
Oraz inne osoby które brały udział bez podziału na miejsca zajęte: 

Kaja Gruszka – Kaniów, Nikodem Kłoda – Kaniów, Paweł Mędrala 
– Bestwina, Szymon Kubik – Bestwina, Monika Kowalczyk – Be-
stwinka, Olaf Sieradzki – Bestwinka, Hubert Ślosarczyk – Janowice 

Grupa ponadpodstawowa:
1 miejsce Martyna Jordanek – Janowice; 
2 miejsce: Marek Jordanek – Janowice;
3 miejsce: Krzysztof Janota – Janowice; 
4 miejsce: Anna Kowalczyk – Bestwinka. 
Prezes Zarządu Gminnego OSP Zygmunt Łukoś tak podsumo-

wuje konkurs: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim którzy 
przyczynili się do organizacji tego turnieju, a zatem gospodarzom 
czyli OSP Bestwinka, Komendantowi Gminnemu Grzegorzowi 
Owczarzowi za przygotowanie pytań, urzędowi Gminy Bestwina na 
czele z Wójtem Arturem Beniowskim za ufundowanie nagród oraz 
ich wręczenie uczestnikom turnieju, opiekunom MDP którzy przygo-
towywali uczestników, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bestwinie za 
wykonanie pięknych dyplomów dla wszystkich. Na powiatowy turniej 
do Jasienicy pojadą w dniu 30 kwietnia wszyscy Ci którzy zdobyli 
pierwsze miejsca w swoich grupach. Uczestnicy turnieju

Odznaczenia stażowe w OSP Bestwinka
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XLII Sesja Rady Gminy Bestwina
14 projektów uchwał rozpatrywali radni gminy Bestwina podczas 

sesji w dniu 28 marca. Wzorem lat ubiegłych nie zdecydowano 
się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – z decyzją radnych 
zgodził się wójt, który stwierdził, że w obecnej sytuacji wzrostu cen 
i zwiększenia liczby zadań zlecanych gminom warto skupić się 
w pierwszym rzędzie na pozyskiwanie środków na bieżące inwe-
stycje. Mieszkańcy gminy i goście będą zainteresowani zbliżającym 
się sezonem kąpielowym – jego ramy czasowe określono datami 
13 czerwca – 4 września 2022. Oprócz radnych gminy Bestwina 
w sesji uczestniczyli radny powiatu bielskiego Grzegorz Gawęda 
i sołtysi wszystkich czterech sołectw. 

Wójt Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym: 1. Został otwarty przetarg na budowę sali gimna-
stycznej w Janowicach. 2. Otwarto również przetarg na przebudowę 
chodnika w Bestwinie, przy ul. Witosa. 3. Wysprzątano łąkę „pod św. 
Janem” przy ul. Kościelnej w Bestwinie. 3. Gmina otrzymała w ramach 
dofinansowania dróg 2 700 000 zł. do ul. Sportowej w Bestwince (50% 
zadania). 4. Trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosków złożonych 
do programu „Polski Ład” – ul. Graniczna, ul. Mirowska, budynek OSP 
w Bestwince, jeden z etapów kanalizacji. 5. W ostatnim czasie odbyło 
się wiele zebrań sprawozdawczych w klubach, organizacjach i stowa-
rzyszeniach z terenu gminy – wójt uczestniczył osobiście lub poprzez 
swoich przedstawicieli. 6. Za nami szereg turniejów sportowych dla 
dzieci i młodzieży – gmina Bestwina partycypowała w kosztach 
organizacji. 7. W gminie Bestwina zamieszkuje obecnie ponad 200 
uchodźców z Ukrainy. Trwa procedura nadawania numeru PESEL, 
niektóre dzieci uczęszczają do naszych szkół, odbywają się zajęcia 
w GOK-u. Wójt podziękował wszystkim osobom, firmom i instytucjom 
angażującym się w pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. 

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bestwina;

2. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy 
Bestwina na rok 2022;

3. Zmiany Uchwały Nr XX/150/2020 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinan-
sowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja 
budynku przedszkola w Janowicach w kwocie 520 000,00 zł;

4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 
2021 rok;

5. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi 
w granicach administracyjnych gminy Bestwina w celu 
budowy systemowego oświetlenia przejść dla pieszych;

6. Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Groszkowej;

7. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2023 roku (projekt uchwały nie został przyjęty – 12 głosów 
przeciw, 2 za, 1 radny nieobecny);

8. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2023 roku;

9. Określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina 
w roku 2022;

10. Określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bestwina 
w 2022 roku;

11. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalno-
ści Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej;

12. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Bestwina;

13. Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotni-
czej Straży Pożarnej Gminy Bestwina;

14. W sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczące-
mu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie 
przysługiwała dieta.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
Podejmowanie uchwał

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  
– Program Inwestycji Strategicznych… czas rozpocząć

W dniu 14.04.2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina 
zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Stra-
tegicznych.

Pierwsze zadanie dotyczy „Budowy sali sportowej wraz z za-
pleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach”. 
Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej o wymiarach  
21 x 32 m wraz z zapleczem, z częścią szatniowo-sanitarną i prze-
wiązką łączącą z budynkiem szkoły. Realizacja projektu przyczyni 
się do poprawy warunków w zakresie rozwoju psychofizycznego 

i sportowego oraz warunków nauczania najmłodszych mieszkańców 
sołectwa Janowice. Inwestycja w dużej mierze wpłynie na wzrost 
poziomu sportowego, poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej na 
terenie gminy Bestwina.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych – w wysokości: 4 950 000,00 zł.

Druga, równie ważna inwestycja dla społeczności lokalnej to 
„Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 
4403S ul. Witosa w Bestwinie – etap II”. W zakres inwestycji 
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Z nową energią 
– zebranie sprawozdawcze KGW w Kaniowie

Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego nie może obejść się 
bez Koła Gospodyń, co dostrzegają wszyscy, od wójta po straż pożar-
ną. 71 pań pod przewodnictwem Mieczysławy Głombek nie zwalnia 
tempa, nawet pandemia Covid-19 nie powstrzymała KGW z Kaniowa 
przed uczestnictwem w Dożynkach, świętach państwowych i ko-
ścielnych, jubileuszach, reprezentowaniem gminy na przeglądach 
kulinarnych. Delegację można było spotkać na przykład na gali 
finałowej konkursu „Piękna Wieś” w Koszęcinie, na Święcie Powiatu 
w Kozach i na wręczeniu Nagrody Starosty Bielskiego. Z dobrej – 
i to dosłownie, bo chodzi o pyszne wypieki – strony pokazały się na 
I Pikniku Bożonarodzeniowym. Ostatnio członkinie czynnie włączają 
się w akcje pomocowe dla Ukrainy. Koronawirus nie zabił więc energii 
i ochoty do działania, tej jest aż nadto, w lecie przecież trzeba będzie 
wystawić silną reprezentację na Janowickich Sianokosach!

Zebranie w dniu 29 marca było znakomitą szansą do podziękowań 
i podsumowań za ogromne serce wkładane w nadawanie sołectwu 
niepowtarzalnego kolorytu. Słowa wdzięczności i upominek przeka-
zał wójt Artur Beniowski, gratulacje złożyli ponadto dyrektor GOK 
Grzegorz Boboń, radny a zarazem komendant gminny i prezes 
OSP Kaniów Grzegorz Owczarz, sołtys Kaniowa Marek Pękala.

Koło Gospodyń to nie tylko praca, ale także ciekawe propozycje 

wyjazdowe. W lipcu ubiegłego roku panie pielgrzymowały na Jasną 
Górę, natomiast w listopadzie bawiły się na „Gali Andrzejkowej” 
w Zabrzu, gdzie podziwiały znanych artystów polskiej estrady. 
Planują udać się na spektakl do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, 
zorganizować wycieczkę biwakową i po raz kolejny wyruszyć z piel-
grzymką do Częstochowy.

Sławomir Lewczak

Członkinie z uwagą wysłuchały sprawozdania Mieczysławy Głombek

Palma pełna symboliki 
– warsztaty w Muzeum Regionalnym

Wielkanoc w polskiej obrzędowości pełna jest symboli – te nawią-
zują do Pisma Świętego, tradycji, ludowych wierzeń i lokalnych uwa-
runkowań. Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa skłania 
do przyjrzenia się palmom, które same w sobie zawierają mnóstwo 
znaczeń. Palma bestwińska znacznie różni się od tych widywanych 

w Jerozolimie i w Rzymie – to właściwie bukiet wielu składników 
dostępnych w naszych zagajnikach, na łąkach i nad rzekami.

Od lat lekcje o palmie wielkanocnej prowadzi dla dzieci i młodzieży 
w Muzeum Regionalnym w Bestwinie Andrzej Wojtyła. Również teraz 
najmłodsi mogli dowiedzieć się, że jałowiec odnosi się do korony cier-
niowej, a gałązki wierzbowe symbolizują szybko budzące się życie, 
niejako „zmartwychwstające” po zimie. „Bazą” palmy są gałęzie „śliby” 
(derenia), dodajemy poza tym drzewo graniate (trzmielinę pospolitą), 
żywotnik, kalinę, jemiołę, sosnę, bukszpan… wszystko musi być zielo-
ne, z wyjątkiem trzciny pospolitej rosnącej w okolicach stawów rybnych. 

„Cykl życia” palmy wcale nie kończy się z chwilą jej poświęcenia. 
Popiół z opalania głowinek służy do posypywania głów w Środę Po-
pielcową, natomiast z pozostałej leszczyny i śliby gospodarze wyrabiali 
krzyżyki wtykane pod pierwszą zaoraną skibę lub w cztery rogi obejścia. 

Uczestnicy muzealnej lekcji wyrabiali swoje własne palmy, a nie jest 
to zadanie łatwe – niektóre składniki kłują, inne są twarde i trudne do 
układania… efekt wynagradza jednak ciężką pracę i można przyjść 
do kościoła z piękną, bujną palmą. Może będzie szansa na wygranie 
zorganizowanego przez księdza konkursu?

Sławomir LewczakWszyscy wykonali efektowne palmy

wchodzi przebudowa 915 mb chodnika z kostki brukowej betonowej 
wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową wraz ze studniami, wpu-
stami ulicznymi, ciekami chodnikowymi i odwodnieniem liniowym, 
na odcinku od ul. Gospodarskiej do ul. Krakowskiej. Wykonanie 
inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użyt-
kowników drogi na wskazanym odcinku, w szczególności najbardziej 
narażonych pieszych.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych – w wysokości: 1 235 000,00 zł.

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania z budżetu pań-
stwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych – wynosi: 6 185 000,00 zł. Umowę podpisał wójt Artur Beniowski
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Przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak wita gości

Co wyłowiono z Łękawki? 
– pasja i ekologiczne memento

Filia biblioteczna w Kaniowie zorganizowała niecodzienną wystawę, 
na której można było oglądać eksponaty wyłowione z przepływają-
cego przez naszą gminę potoku Łękawka. Rzeczy zostały wydobyte 
z wody przez pasjonata, pana Artura Gładkowskiego, a są to m.in. 
garnki, podkowy, butelki, żelazka, sprzęt wojskowy, rolniczy a nawet 
przedmioty kultu religijnego. Niektóre z nich mają wartość już histo-

ryczną, są niemymi świadkami życia codziennego i rozwoju techniki 
użytkowej. Pan Artur, autor wystawy, w Kaniowie mieszka od kilku 
lat. Z zawodu jest maszynistą, ale szczególnie interesuje go historia, 
zwłaszcza ta ukryta w nurtach rzecznych. Kolekcję powiększa za 
pomocą różnorodnych technik, na przykład poprzez zastosowanie 
magnesów. Odkryciami dzieli się w serwisie YouTube i na żywo, 
podczas prelekcji dla młodzieży szkolnej.

Gmina Bestwina nierozerwalnie związana jest z wodą. Mowa nie 
tylko o rzekach Wiśle czy Białej (Białce), ale również o mniejszych 
ciekach, rowach melioracyjnych i akwenach z wodą stojącą – sta-
wach, Ośrodku Sportów Wodnych itd. Ochrona czystości tych wód 
to pilne zadanie i takie też przesłanie niesie ze sobą wystawa. Na 
problem zwrócono uwagę już ponad sto lat temu: hodowca karpia 
królewskiego Adolf Gasch napisał artykuł pt. „Raz jeszcze o wodzie 
fabrycznej” w którym wykazał negatywny wpływ ścieków z bielskich 
zakładów przemysłowych na swoje gospodarstwo rybackie w Ka-
niowie. Obecnie systematyczne akcje porządkowe prowadzą m.in. 
wędkarze ze stowarzyszenia „Kaniowski Karp Królewski”, Spółka 
Wodna, szkoły i osoby indywidualne. Troska o środowisko zależy 
w pierwszym rzędzie od nas samych – chcąc wypoczywać nad wodą, 
kąpać się w niej, łowić ryby, musimy zadbać o to, by nie znalazły się 
w niej zanieczyszczenia. Warto pomyśleć o przyszłych pokoleniach 
mieszkańców Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa.

Sławomir LewczakWystawa przedmiotów wyłowionych z Łękawki

Dziejopisarz Bestwiny
Wystawa „Ks. Zygmunt Bubak i jego droga” – zebranie TMZB

W roku 2021 minęło sto lat od narodzin wyjątkowego kapłana i mi-
łośnika ojczystej ziemi – Bestwiny. Ks. Zygmunt Bubak, bo o nim 
mowa, znany jest przede wszystkim jako autor monografii wsi i patron 
Muzeum Regionalnego. Urodził się 16 września 1921 r. jako syn Józefa 
i Heleny z domu Kłoda. Pierwsze lata życia spędził w rodzinnej miej-
scowości. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie 
i 2 kwietnia 1944 r. z rąk metropolity Adama Stefana Sapiehy otrzymał 
święcenia kapłańskie. Posługiwał jako wikariusz w Andrychowie, w Mo-
rawicy, Makowie Podhalańskim, krakowskich parafiach św. Katarzyny, 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Krakowie – Łagiewnikach. Potem 
zajmował stanowiska wikariusza – ekonoma ad interim w Nowej Górze 
i wikariusza na terenie parafii św. Kazimierza na Grzegórzkach. Tam 
też od 1968 r. był proboszczem, a następnie, od 1971 r. dziekanem 
dekanatu Kraków II. Zmarł 3 grudnia 1986 r. w 66 roku życia i 43 roku 
kapłaństwa. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bestwinie.

Jako wybitny znawca folkloru, tradycji i historii Bestwiny, ks. Bubak 
spędzał w archiwach diecezjalnych i parafialnych, w bibliotekach, 
przeprowadzał rozmowy z mieszkańcami. Na przełomie lat 60 i 70 
XX w. napisał monografię „Bestwina. Z dziejów wsi z pogranicza 
śląsko – krakowskiego”. Pozycja ta ukazała się drukiem po raz 
pierwszy w IV tomie „Studiów Teologiczno – Historycznych Śląska 
Opolskiego” i była kilkakrotnie wznawiana.

24 marca w bestwińskim Muzeum Regionalnym została otwarta 
wystawa „Ks. Zygmunt Bubak i jego droga” poświęcona życiu patrona 
placówki. Ekspozycję przygotowało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Bestwińskiej we współpracy z muzeum. Przewodnicząca TMZB, 
Dorota Surowiak, poinformowała, że udało się zgromadzić wiele 
unikatowych materiałów – zdjęcia, wycinki prasowe, dokumenty – wiele 
z nich pozyskano dzięki pomocy siostrzenicy ks. Bubaka, pani Mał-
gorzaty Łukoś z rodziną. W otwarciu uczestniczył proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, ks. Cezary Dulka, obecni byli także 
dyrektor GOK Grzegorz Boboń i sołtys Bestwiny, Maria Maroszek. 

Gości w imieniu Muzeum Regionalnego przywitał Andrzej Wojtyła.
Tego samego wieczoru odbyło się także zebranie sprawozdawcze 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. W czasie pandemii 
jego działalność – choć ograniczona – nie została zawieszona. 
M.in. rozprowadzano książkę „Janowiccy rówieśnicy Niepodległej”, 
wyszukiwano materiały historyczne, uczestniczono w promocjach 
wydawnictw, w uroczystościach, państwowych, gminnych i ko-
ścielnych. W grudniu 2021 r. w Porąbce miał miejsce XVI Zjazd 
Towarzystw Regionalnych. Również na rok 2022 Towarzystwo ma 
ambitne plany – obchodziło będzie 30 – lecie istnienia. Najpraw-
dopodobniej jubileusz zostanie połączony z 90 rocznicą pobytu 
generała Józefa Hallera w Bestwinie. Równie ważną datą będzie 
400 rocznica konsekracji kościoła w Bestwinie. Do TMZB należy 
obecnie 40 członków stałych i 1 honorowy.

Sławomir Lewczak
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Imprezy plenerowe

Przedstawiamy plan imprez plenerowych w roku 2022 organizo-
wanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie:

18–19 czerwca – DNI GMINY BESTWINA – tereny rekreacyjne 
w Bestwinie;

2 lipca – JANOWICKIE SIANOKOSY – tereny rekreacyjne w Jano-
wicach;

20 sierpnia – ŚWIĘTO KARPIA POLSKIEGO – tereny rekreacyjne 
w Kaniowie;

4 września – DOŻYNKI GMINNE – tereny rekreacyjne w Janowicach; 
18 grudnia – PIKNIK BOŻONARODZENIOWY – tereny rekreacyjne 

w Kaniowie.

Nagrodzeni na Zamku Sułkowskich 
– spotkanie z Twórcami i Animatorami Kultury

Dzięki nim kultura i sztuka trafia „pod strzechy”, jest na wycią-
gnięcie ręki i wpisuje się w życie gminy i powiatu. Twórcy, artyści, 
instruktorzy… ludzie związani w ten czy inny sposób ze światem 
kultury spotkali się 6 kwietnia na dziedzińcu Zamku Sułkowskich 
w Bielsku-Białej by uczestniczyć we wręczeniu specjalnych nagród 
i wyróżnień. Po spowodowanej pandemią przerwie uroczystość 
miała wymiar jeszcze bardziej radosny, uświetniła ją wystawa prac 
malarskich Floriana Kohuta, dzieł Juliusza Wątroby i muzyka zespołu 
„Beskid Quartet” oraz harfistki Marty Sandurskiej.

W ostatnim czasie bielski zamek – siedziba Muzeum Historyczne-
go w Bielsku-Białej – zyskał nowe oblicze. Atrium, w którym odbyła 
się uroczystość zrobiło na uczestnikach wielkie wrażenie, choć nie 
da się ukryć, że nad miłą i podniosłą atmosferą cieniem kładzie się 
tragedia wojny na Ukrainie – do niej, oraz do pandemii COVID-19 
nawiązał w swoim przemówieniu starosta bielski Andrzej Płonka. 
Nie mogło na gali zabraknąć polityków i samorządowców – przybył 
m.in. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który w asyście starosty 
wręczył Dyplomy Honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Otrzymali je: poeta i satyryk Juliusz Wątroba, artysta-malarz 
Florian Kohut, Zespół Regionalny „Porąbczanie”, Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach oraz Zespół 
Wokalno-Taneczny „Zasolanie”.

Gminę Bestwina reprezentowali wójt Artur Beniowski i dyrektor 
GOK Grzegorz Boboń, którzy mieli możliwość pogratulowania 
nagrodzonym twórcom i animatorom kultury z gminy Bestwina. Tym 
razem, wspólnie z przedstawicielami gmin ościennych wyróżnieni 
przez starostwo zostali:

Wyróżnieni z gminy Bestwina ze starostą i wójtem

Dorota Kóska-Beniowska – od 20 lat nauczycielka w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Kaniowie, która od początku swojej 
pracy w szkole współpracuje z gminnymi instytucjami kultury, aktyw-
nie współuczestnicząc w realizacji różnych inicjatyw kulturalnych, 
współzałożycielka i prowadząca zespół „Promyki” działający przy 
parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Kaniowie, 
organizatorka warsztatów artystycznych, koncertów, pikników dla 
dzieci i przedstawień charytatywnych.

Ireneusz Stanclik – prezes Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Bestwina”, miłośnik i propagator kultury ludowej regionu, współor-
ganizator licznych imprez popularyzujący tradycje i folklor Lachów 
bestwińskich oraz działalność na rzecz RZPiT Bestwina.

Sławomir Lewczak, Alina Macher
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Kajak-polo na salonach 
– wyróżnienia dla sportowców i działaczy

Gmina Bestwina to jedno z tych miejsc, gdzie kajak-polo jest po-
pularniejsze od wielu innych dyscyplin, a zawodnicy i zawodniczki 
należą do światowej i europejskiej czołówki. Trenerzy, działacze 
i sami sportowcy UKS „Set” znaleźli się 8 kwietnia wśród osób doce-
nionych przez starostę Andrzeja Płonkę na powiatowej gali w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach. Warto 
nadmienić, że wiele łączy z kajak-polo brązową medalistkę z Tokio 
Justynę Iskrzycką, znającą nasz gminny Ośrodek Rekreacji i Spor-
tów Wodnych bardzo dobrze, od strony sportowca i kibica.

W obecności prezesa PZN Apoloniusza Tajnera, posłów Prze-
mysława Drabka i Mirosława Suchonia, przewodniczącego Rady 
Powiatu Bielskiego Jana Borowskiego i wielu innych gości, sporto-
wych sław i samorządowców, specjalne wyróżnienie trafiło do rąk pani 
prezes UKS „Set” Kaniów Haliny Błaszkiewicz, obchodzącej 60-lecie 
związków z kajakarstwem. Jubilatka to wieloletnia zawodniczka, 
trenerka, koordynatorka kadr wojewódzkich kajakarstwa i kajak polo 
na Śląsku. Pełni funkcje sekretarza Zarządu Śląskiej Federacji Sportu 
oraz członka zarządu i sekretarza Śląskiego Związku Kajakowego. 
Z UKS Set Kaniów związana jest od 1997 roku, funkcję prezesa 
zarządu pełni już 8 kadencji – od 2005 roku.

Wójt naszej gminy Artur Beniowski szczególne powody do dumy 
miał również z wyróżnionych zawodników i trenerów. Tym razem na 
forum powiatowym doceniono Dominikę Sojkę, Hannę Sojkę, Sandrę 
Pilarz, Klaudię Sachmerdę, Monikę Pacyga, Łukasza Pilarza, Maję 
Pyjas i Szymona Machalicę, reprezentujących z sukcesami swój klub 
– a w przypadku większości tych zawodników również Polskę – w za-
wodach różnej rangi. Ogromny wkład w ich osiągnięcia mają trenerzy 
Dariusz Pilarz i Katarzyna Pilarz (również nagrodzeni przez starostę). 
Obecny na uroczystości był poza tym wiceprezes klubu Jerzy Zużałek, 
współtwórca wielu kajakopolowych inicjatyw i wydarzeń. 

Spotkanie sportowych środowisk wzbogaciła wystawa historyczna 
przygotowana przez działacza sportowego i nauczyciela Krzysztofa 
Nikla oraz Beskidzką Radę Olimpijską pod przewodnictwem prezesa 
Tadeusza Pilarza. Przed publicznością wystąpiły dzieci z KS „RootArt. 
Kozy”, zagrała ponadto góralska kapela „Watra” ze Szczyrku.

Sławomir Lewczak, Alina MacherNagrodzeni z gminy Bestwina wraz z samorządowcami

Zmiana lokalizacji  
Oddziału Świadczeń Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, iż 
z dniem 1 kwietnia 2022 r. Oddział Świadczeń Rodzinnych przy 
ul. Batalionów Chłopskich 50 został przeniesiony do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwine, ul. Szkolna 4 (główna 
siedziba GOPS).

Referat świadczeń prowadzi sprawy z zakresu:
– świadczeń rodzinnych takich jak:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, Świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

4. Świadczenie rodzicielskie.
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimen-
tów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bez-
skuteczna. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

– dodatku osłonowego – to nowe świadczenie rodzinne, 
które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących 
obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących 
cen żywności.

Punkt, set, mecz 
– powiatowy turniej siatkarski w Kaniowie

Hala sportowa przy szkole podstawowej w Kaniowie gościła 
13 kwietnia finałowy turniej piłki siatkowej zorganizowany w ra-
mach powiatowych igrzysk dzieci. W rozgrywkach pod patronatem 
Powiatu Bielskiego i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 
w Bielsku-Białej udział wzięło osiem ekip, z których drużyna szkoły 
w Kaniowie uplasowała się tuż za podium. 

Wyniki rozgrywek:
I miejsce – SP Zabrzeg;
II miejsce – SP Pisarzowice;
III miejsce – SP Bystra;
IV miejsce – SP Kaniów;
V miejsce – SP Międzyrzecze;
VI miejsce – SP Kozy 1;
VII – VIII miejsce – SP Porąbka/ SP Buczkowice. W zielonych strojach drużyna z Kaniowa


